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                      आपण काय करता?  

“मी एक संशोधक आहे. मी वर्जेसंबंधी अनेक 
महत्त्र्ाच्या गोष्ींिा शोध लार्ला आहे.” 

जरा वर्िार करा की तुम्ही कुठे-कुठे वर्जेिा र्ापर करता. 
वर्जेशशर्ाय तुमिं िैनंदिन जगणं कसं असेल? आपण प्रकाश आखण 
उष्णतेसाठी र्ीज र्ापरतो. अन्न शशजर्ण्यासाठीसदु्धा! र्ीज आपल्या 
िैनंदिन र्ापरात येणाऱ्या वर्द्यतु उपकरणांनाही शक्ती िेत.े  

िररे्ळी तुम्ही आपला टेलीव्हहजन र्ा 
कॉम््यटुर सरुू करता, तेहहा तमु्ही मायकेल 
फॅरेडिे ेआभार मानले पादहजेत. त्याच्या 
कामामळेुि आपल्या घरांमध्ये, शाळांमध्ये, 
िकुानांमध्ये आखण कारिान्यांमध्ये र्ीज 
पोहोि ूशकली. मायकेल फॅरेड ेयाला 
काहीर्ेळा वर्दु्यत शक्तक्तिा जनक म्हटलं 
जातं. तो नसता तर, आज आपलं आयषु्य 
िूप रे्गळं असतं.  

मायकेल फॅरेडनेे संशोधक बनायिं, असं 
ठरर्लं होतं. लहान असताना, तो कुटंुबािा 
उिरननर्ााह िालार्ा म्हणून बकुबाइंक्तडगंिं 
काम करत अस.े त्याला शाळा-कॉलेजात 
जायला र्ळेि उरत नसे. अशा प्रनतकूल 
पररव्स्थतीतही, मायकेल फॅरेड ेजगातील 
एक महान संशोधक बनला.  

 



आपला जन्म कुठे झाला?  

 “माझा जन्म इंग्लंडमधील सरे प्रांतात झाला.” 

मायकेल फॅरेडिेा जन्म 22 स्टेंबर 1791 
साली इंग्लंडच्या सरे प्रातंातील न्यूइंग्टन बट्स 
भागात झाला. हा भाग सध्या लंडनमध्ये आहे. 
त्याि ेर्डील जेम्स एक लोहार होत.े कामाच्या 
शोधात त ेइंग्लंडच्या उत्तर भागातून सरे प्रातंात 
आले होते. 1810 साली त्यांिं ननधन झालं. तेहहा 
मायकेल 19 र्र्ाांिा होता.  

मायकेल हा िार भार्डंांपकैी एक 
होता. त्याच्या मोठ्या बहीणीिं नार् 
एशलझाबेथ आखण मोठ्या भार्ािं नार् 
रॉबटा होतं. त्याच्या लहान बदहणीिं नार् 
मागाारेट होतं.  

मायकेलिं कुटंुब गरीब होतं आखण 
ही भारं्ड ंनेहमी भकेुली असत. 
काहीरे्ळा त ेपार्ािा मोठा तुकडा 
आठर्डाभर परुर्नू िात असत. 
मायकेलच्या र्क्तडलांिं ननधन झालं तेहहा 
त्याच्या आईने (मागाारेट) घरििा 
भागर्ण्यासाठी घरात भाडकेरू ठेर्ले. 
लहान र्याति, रॉबटा आखण मायकेल 
कामासाठी बाहेर पडले. त ेआपली 
कमाई त्याचं्या आईकड ेसोपर्त.  



                                आपण शाळेत गेला होता का?  

“होय, पण फार काळ नाही.  
मी र्याच्या 13 हया र्र्ीि शाळा सोडली.” 

र्याच्या 13 हया र्र्ी मायकेलने शाळा सोडली. 
शाळेत तो शलहा-र्ािायला आखण गखणत करायला 
शशकला. मोठा संशोधक बनल्यार्रही त्याला गखणतात 
फार गती नहहती.  

मायकेल एका पसु्तकाचं्या िकुानात क्तडलीहहरी बॉय 
म्हणून काम करू लागला. तो लोकाचं्या घरी र्तृ्तपतं्र 
आखण पसु्तकं पोहोिर्त असे, तसंि इतर लहानमोठी 
कामंही करत असे. र्र्ाभरानंतर, िकुानाि ेमालक श्री. 
ररबाऊ यांनी त्याला प्रशशक्षणाथी म्हणून संधी  

दिली. पढुली सात र्र्ा त्यांनी मायकेलला 

बकुबाइंक्तडगं शशकर्लं. त्याकाळी, लोक  

आपली पसु्तकं आखण माशसकं बाइंक्तडगं  

करून घेण्यासाठी ररबाऊ यांच्या 

िकुानात येत.  

िकुानात येणारं प्रत्येक पसु्तक मायकेल िर्ीने र्ाित 
असे. श्रीमती मासेटन ेशलदहलेलं ि एशलमेंट्स ऑफ 

केशमस्री हे पसु्तक र्ािनू त्याला रसायनशास्त्रािं ज्ञान 
शमळालं. एनसायक्लोपीडीया ब्रिटाननका हे पसु्तक र्ािनू 
त्याने वर्द्यतुशक्तीवर्र्यी ज्ञान शमळर्लं. फार्ल्या र्ेळात, 

तो साधेसोप ेप्रयोग करत असे. त्यान ेघरातील  

जुन्या बाटल्या आखण लाकडाि ेशशल्लक तकुड े 

अशा भंगार र्स्त ूर्ापरून एक वर्द्यतु यंत्र  

बनर्लं.  



                             आपण सशंोधक कसे बनलात?  

“सुिैर्ाने, मला कुणीतरी एका  
वर्ज्ञान हयाख्यानािं नतकीट दिलं.” 

ररबाऊ यांि ेएक ग्राहक मायकेलिा 
वर्ज्ञानातील रस बघनू भारार्ले. त्यांनी 
मायकेलला लंडनमधील रॉयल संस्थेत होऊ 
घातलेल्या एका हयाख्यानमालेिी नतककटं दिली. 
ही हयाख्यानं सर हंफे्र डहेही िेणार होत.े त ेत्या 
काळातील एक मोठे संशोधक होत ेआखण रॉयल 
संस्थेत रसायनशास्त्राि ेप्राध्यापक होते.  

एका अमेररकी संशोधकान े1799 साली 
रॉयल संस्थेिी स्थापना केली होती. त्यात 
हयाख्यानािं सभागहृ, एक मोठं गं्रथालय आखण 
वर्ज्ञानाच्या प्रयोगशाळा होत्या. लर्करि, त े
वर्ज्ञान आखण संशोधनािं प्रमिु कें द्र बनलं. 
आजही ही संस्था आपलं नार् दटकर्नू आहे.  

मायकेल िूप रोमांचित झाला. तो हयाख्यानं 
ऐकता ऐकता नोंिीही करू लागला. नतंर, त्याने 
ररबाऊंच्या िकुानात या नोंिी बाइंड करून एक 
पसु्तक बनर्लं. हे पसु्तक त्याने सर हंफे्र डहेही 
यांना पाठर्लं. सोबति त्याने एक पत्र शलदहलं 
की जर सर हंफे्र यांना सहाय्यक हर्ा असेल तर 
जरूर कळर्ार्ं.   



           आपल्याला संशोधक बनण्यािं प्रशशक्षण कोणी दिलं?  

“सर हंफे्र डहेही या सुप्रशसद्ध संशोधकाने.” 

र्र्ाभरानंतर, मािा 1813 मध्ये, 
मायकेलिं संशोधक बनण्यािं स्र््न पणूा 
झाल.ं रॉयल संस्थेच्या एका प्रयोगशाळा 
सहाय्यकाला त्याच्या िरु्ाताणुकीमळेु काढून 
टाकण्यात आलं. सर हंफे्र डहेही यांनी 
मायकेलला बोलार्नू घेतलं आखण त्याला हे 
काम िेऊ केलं. यासाठी त्याला िर 
आठर्ड्याला 4 डॉलर र्तेन शमळणार होतं. 
सोबति त्याला रॉयल संस्थेत राहाण्यासाठी 
िोन िोल्याही शमळाल्या. ही नोकरी 
शमळाल्यार्र मायकेलला अपार आनंि  

झाला.  

मायकेल आपले प्रयोग करता 
करताि सर हंफे्र डहेही यांना मित करू 
लागला. मग ऑक्टोबरमध्ये, सर हंफे्र 
डहेही यरुोपच्या िौऱ्यार्र ननघाले. 
त्यांनी मायकेलला सोबत येण्यास 
सिुर्लं. मायकेलसाठी ही सरु्णासंधी 
होती. यापरू्ी तो कधी लंडनबाहेर 
परिेशी गेला नहहता. 

त्यांिा प्रर्ास 18 मदहने िालला. 
त्यांनी फ्रान्स, व्स्र्त्झलांड आखण इटली 
या िेशांना भेटी दिल्या. मायकेलने 
आपल्या रोजननशीत बारीकसारीक 
तपशील शलदहले. त्याला हंफे्र डहेहीच्या 
पत्नीिं र्ागणं आर्डत नसे. त्या 
मायकेलला नेहमी एका नोकरासारिं 
र्ागर्त असत. पण प्रर्ासात भेटलेल्या 
थोरामोठ्या लोकांमळेु या गोष्ीिी िंत 
त्याने बाळगली नाही. या लोकांमध्ये 
िोन प्रशसद्ध संशोधक होत,े अलेस्साडं्रो 
हहोल्टा आखण अँड्र ेमेरी अँपीयर. िोघेही 
त्यांनी वर्जेसंबंधी केलेल्या कामामळेु 
जगप्रशसद्ध होत.े  



   आपण कशा पद्धतीने काम केल?ं  

“सर्ाात आधी मी रसायनशास्त्रातील 
अनेक प्रयोग केले.” 

लंडनला परतल्यार्र, मायकेलने सर 
हंफे्र डहेही यांिा सहाय्यक म्हणून काम 
करणं सरुूि ठेर्लं. िाणमजुरांसाठी 
सरुक्षक्षत दिहयािा शोध लार्ण्यात त्याने 
सर हंफे्र यांना मित केली. मायकेलने 
स्र्त:ि रसायनशास्त्रािा अभ्यासही 
केला. तो रॉयल संस्थेच्या गं्रथालयात 
तासनतास पसु्तकांिं र्ािन आखण 
संशोधन प्रबंधांिा अभ्यास करत बसे.   

थोड्याि काळात, मायकेल 
स्र्त:च्या रसायनशास्त्रातील प्रयोगांर्र 
काम करू लागला. त्याने काही 
वर्स्मयकारक शोध लार्ले. 1823 
साली, क्लोरीन र्ायिंू द्रर्ात रुपातंर 
करणारा तो पदहला हयक्ती बनला. 
र्र्ाभरानंतर, त्याने बेंझीन नार्ािं एक 
नरं् रसायन शोधलं. आजही हे रसायन 
और्धं, अत्तर आखण रंगद्रहय 
बनर्ण्याच्या उद्योगांमध्ये िूप महत्त्र्ािं 
आहे. स्टेनलेस स्टीलिं आद्य रुपही 
त्यानेि बनर्लं.   

लर्करि मायकेल एक 
आिरणीय संशोधक बनला. 
1824 साली, त्याला रॉयल 
संस्था आखण संस्थेच्या 
प्रयोगशाळा यांिा 
हयर्स्थापक म्हणून बढती 
शमळाली. ककत्येक संस्था 
त्याच्याकड ेसंशोधनासंबंधीत 
सल्ले मागत. पण मायकेल 
आता वर्द्यतुशक्ती या 
वर्र्यार्र काम करायिा 
वर्िार करू लागला.   

 



         आपलं सर्ाात मोठं संशोधन कोणत?ं  

“मला वर्दु्यतशक्ती आखण िंुबकीय शक्ती 
यांच्यात आश्चयाकारक नातं दिसलं.”  

 1820 साली, डॅननश संशोधक हॅन्स खिश्चन 
ओरस्टेड याला आढळलं की वर्द्यतुशक्ती र्ापरून 
िुंबकत्र् उत्पन्न करता येतं. मायकेलही वर्द्यतुशक्ती 
आखण िुंबकीय शक्ती यांर्र वर्िार करू लागला. 
1821 साली, त्याने र्ीज आखण िुंबकत्र् एकत्र 
र्ापरून हालिाल ननमााण करण्यािं तंत्र शोधलं. 
यातून पदहल्या वर्दु्यत मोटरिी ननशमाती झाली.   

1831 साली, मायकेलने रान्सफॉमारिी ननशमाती 
केली. हे उपकरण वर्द्यतु भार उच्ि पातळीर्रून 
िालच्या पातळीर्र ककंर्ा याउलट बिल ूशकतं. 
त्याने असाही िार्ा केला की जर वर्द्यतुशक्ती 
िुंबकत्र् उत्पन्न करतं, तर याउलटही घडू शकतं. 
िुंबकीय शक्ती र्ापरून र्ीज उत्पन्न करणं शक्य 
आहे. काही मदहन्यांनतंर, त्याने ही कल्पना 
र्ापरून पदहला डायनॅमो बनर्ला.  

मायकेलने वर्द्यतुशक्ती आखण िुंबकीय शक्ती 
यांच्या नात्याला इलेक्रो-मॅग्नेटीक इंडक्शन असं 
नार् दिलं. त्याने वर्द्यतु मोटार, रान्सफॉमार आखण 
डायनॅमो यांच्यामागे असलेल्या संकल्पनांिा शोध 
लार्ल्यामळेु आज आपण आपल्या घरांमध्ये 
दिर्स-रात्र वर्जेिा लाभ घेत आहोत.   



        आपण ककती प्रयोग केले?  

“भरपूर! मी हजारो प्रयोग केले.” 

आपल्या कारककिीत, मायकेलने रॉयल संस्थेच्या 
तळघरातील आपल्या प्रयोगशाळेत हजारो प्रयोग 
केले. त्याच्या मत,े संशोधकांनी आपले शसद्धातं 
प्रकाशात आणण्याआधी कसनू पडताळले पादहजेत. 
यामळेु, त्यांना ननष्कर्ाािी िात्री पटू शकेल. 
मायकेल आपल्या संकल्पना इतरांना सागंण्याआधी 
पनु्हा पनु्हा तपासनू बघत असे.  

रॉयल संस्थेत आल्यापासनू 
1862 साली संस्था सोडपेयांत 
मायकेलने आपल्या सर्ा प्रयोगाचं्या 
तपशीलर्ार नोंिी केल्या. त्याने 
आपल्या कामाि ेमसिेुही बनर्ले. 
त्यािा सर्ाात मोठा प्रयोग त्याने 
बहुधा 29 ऑगस्ट 1831 रोजी 
केला होता. त्या दिर्शी त्याने 
इलेक्रो-मॅग्नेटीक इंडक्शनिा शोध 
लार्ला होता. मायकेलला अंिाज 
होता की तो काहीतरी वर्शरे् करत 
होता. या प्रयोगािा माग 
ठेर्ण्यासाठी त्यान ेआपल्या 
प्रयोगांना क्रमाकं िेण्यािी एक नर्ी 
अनकु्रम पद्धती सरुू केली आखण 
पनु्हा क्रमाकं एकपासनू प्रयोग सरुू 
केले.   



              आपण लग्न केले का?  

“होय. माझ्या पत्नीिे नार् सारा आहे.” 

1820 साली, मायकेलिा सािरपडुा 
एका उद्योजकािी मलुगी सारा बनााडा 
दहच्याशी झाला. र्र्ाभराति त्यांिं 
लग्नही झालं. त ेरॉयल संस्थेच्या एका 
घरात राहू लागले. त्यांिा संसार 
िीघाकाळ सिुा-समाधानात िालला.  

मायकेल आखण सारा साधेसरळ 
आयषु्य जगले. त्यांिा शमत्रपररर्ार मोठा 
होता. पण त ेपाटी ककंर्ा मेजर्ानीमध्ये 
क्र्चिति जात. त्याऐर्जी मायकेल 
आपल्या कामामध्ये रस घेत असे.   

मायकेल आखण सारा खिस्ती होते. 
त ेसँडमॅेननयन पंथाच्या ििाशी संबंचधत 
होत.े धमा त्याचं्यासाठी महत्त्र्ािा होता. 
पण ििाि ेकाही ननयम अनतकमाठ होते.  

1840 साली, मायकेल ििािा जेष्ठ 
सिस्य बनला. काही र्र्ाांनतंर, तो एका 
रवर्र्ारी ििाला जाऊ शकला नाही, 
कारण महाराणी व्हहक्टोरीयान ेत्याला 
मेजर्ानीिं आमंत्रण दिलं होतं. मग 
ििाने त्यािं सिस्यत्र् रद्द केलं. अनेक 
र्र्ाांनी त्याला ििामध्ये पनु्हा सहभागी 
होण्यास परर्ानगी शमळाली.  



आपण वर्ज्ञान लोकवप्रय बनर्ण्यात    

                कशी मित केली?  
“मी प्रौढांना आखण मलुांना भार्णं दिली.” 

लोकांना वर्ज्ञान समजण्यात 
मित हहार्ी म्हणून मायकेलने 
रॉयल संस्थेत साप्ताहीक 
हयाख्यानमाला सरुू केली. ही 
हयाख्यानं िर शकु्रर्ारी रात्री 9 
र्ाजता सरुू होत आखण तासभर 
िालत. हयाख्याता नहेमी एिािा 
महत्त्र्ािा संशोधक असे. यामध्ये 
मायकेलने स्र्त:ही अनेक हयाख्यानं 
दिली.   

 

मायकेलने मलुांसाठीही खिसमस 
हयाख्यानमाला सरुू केली. तो एक 
कुशल र्क्ता होता. महाराणी 
व्हहक्टोररयाि ेपती वप्रन्स अल्बटा हे 
आपल्या मलुांना त्यािी हयाख्यानं 
ऐकायला नते असत.   

मायकेलिं सर्ाात प्रशसद्ध खिसमस हयाख्यान 
होतं, मेणबत्तीिा रासायननक इनतहास. यात त्यान े
साध्यासधु्या शबिांमध्ये मेणबत्तीिं रसायनशास्त्र 
उलगडून िािर्लं. मेणबत्ती बनत ेकशी, जळत े

कशी? नतिी ज्योत वर्शशष् आकारािी का असते? 
हे हयाख्यान बरंि लोकवप्रय ठरलं आखण 

लोकांच्या आग्रहास्तर् पनु्हा अनेकिा दिलं गेलं.  

शकु्रर्ार रात्रीिी हयाख्यानं आखण खिसमस 
हयाख्यान ंआजही आयोव्जत केली जातात.  

गे्रट ब्रिटनमध्ये, खिसमस हयाख्यानं आता 
टेलीव्हहजनर्र िािर्ली जातात.  



आपण कधी ननर्तृ्त झालात?  

 “मी 1865 साली रॉयल संस्था सोडली.” 

साधारण 1855 पासनू, मायकेलिी तबयेत 
ब्रबघडू लागली. त्याला िक्कर येऊ लागली 
आखण त्यािी स्मतृीही हरर् ूलागली. 1861 
साली, मायकेलने खिसमस हयाख्यानं िेणं बंि 
केलं. नतंर, त्याने आपल्या इतर कामांिाही 
राजीनामा दिला. हा ननणाय त्याच्यासाठी िपू 
कठोर होता. रॉयल संस्थेत त्यान े50 र्र्ाांपके्षा 
जास्त कायाकाळ घालर्ला होता. ही संस्था 
त्यािं घर झालं होतं, जीर्नकाया झाल ंहोतं.  

मायकेलच्या संशोधन कायाािा सन्मान 
म्हणून महाराणी व्हहक्टोररया यांनी त्याला 
लंडनच्या िक्षक्षणेला असलेल्या हॅम््टन कोटा 
महालात राहायला एक छानसं घर दिलं. 1862 
साली, तो आखण सारा रॉयल संस्थेतील 
त्यांच्या घरातून नहया घरी राहायला गेले.  

25 ऑगस्ट 1867 रोजी, मायकेल फॅरेडिंे 
त्याच्या आरामिुिीत शातंपणे ननधन झालं. 
तो 76 र्र्ाांिा होता. लंडनमधील हायगेट 
िफनभमूीत एका सामान्य कबरीत त्यािं िफन 
करण्यात आलं. त्याच्या कबरीर्र फक्त त्यािं 
नार् आखण जन्म-मतृ्य ूतारिा कोरलेल्या 
आहेत.    



मायकेल फॅरेड ेयांिी स्मतृी आज कशी जागर्ली जाते?  

एका गरीब लोहारािा मलुगा मायकेल 
फॅरेड ेजगातील एक महान संशोधक 
बनला. त्याला त्याच्या वर्द्यतुशक्तक्तसंबंधी 
कायाासाठी, वर्शरे्त: वर्द्यतु मोटर, 
रान्सफॉमार आखण डायनॅमो, यांसाठी 
सर्ाात जास्त ओळिलं जातं.  

वर्द्यतु मोटरिा र्ापर हेयर 
ड्रायरपासनू हहॅक्यनू क्लीनरपयांत शकेडो 
साधनांमध्ये, यंत्रामध्ये केला जातो. जेहहा 
तुम्ही सीडी ्लेयर सरुू करण्यासाठी 
स्र्ीि िाबता, तेहहा र्ीज वर्द्यतु 
मोटरमधनू प्रर्ाहीत होते आखण मोटर 
गोल कफरू लागत.े त्याबरोबर सीडीसदु्धा  
गोल कफरू लागत.े    

आपण सीडी ्लेयर घरातील  

मखु्य र्ीजपरुर्ठ्याला जोडतो.  

ही र्ीज आपल्या घरात एका  

र्ीज कें द्रामधनू येत.े  

डायनॅमो आखण रान्सफॉमार यांच्यामळेु 
वर्जेिं उत्पािन आखण वर्तरण शक्य होतं. 

डायनॅमोिं काया वर्द्यतु मोटरच्या अगिी वर्रुद्ध 
िालतं. डायनॅमो हालिालीिं रुपातंर वर्द्यतु 

प्रर्ाहात करतो. डायनॅमोमध्ये, एक तार 
िुंबकीय के्षत्रात हालिाल करत ेआखण त्यामळेु 

नतच्यातून वर्द्यतु प्रर्ाह र्ाहू लागतो. आज 
आपण बघतो ते वर्दु्यत जननत्र याि 

संकल्पनेर्र काम करतं. यात उत्पन्न झालेली 
र्ीज घराघऱातं पोहोिर्ता येत.े रान्सफॉमार 

वर्द्यतु भार बिलतो. आपल्या घरात पोहोिणारी 
र्ीज सरुक्षक्षतपणे र्ापरता येईल, यािी हमी तो 

िेतो.  

आपण वर्द्यतुशक्तीला फार सहजपणे घेतो. 
पण पढुल्या रे्ळी जेहहा तुम्ही दिर्ा ककंर्ा 

टेलीव्हहजन सरुू कराल तेहहा लक्षात  

ठेर्ा की मायकेल फॅरेडमेळेु हे सारं शक्य 
झालं आहे.  



काही महत्त्र्ाच्या तारिा 
1791   मायकेल फॅरेडिेा जन्म लंडननव्जक सरे प्रांतात झाला.  

1799   रॉयल संस्थेिी स्थापना लंडनमध्ये झाली.  

1804   फॅरेडेने शाळा सोडली आखण तो श्री. ररबाऊ यांच्या पुस्तकांच्या 
िकुानात र्तृ्तपत्र टाकण्यािं काम करू लागला.  

1805   ररबाऊ यांनी फॅरेडलेा सात र्र्ा बुकबाइंडरिं प्रशशक्षण दिलं.  

1812   फॅरेडेने रॉयल संस्थेत हंफे्र डहेही यांि ंहयाख्यान ऐकलं. त्यािं 
प्रशशक्षण संपलं.  

1813   मािामध्ये फॅरेड ेरॉयल संस्थेत डहेही यांिा प्रयोगशाळा सहाय्यक 
बनला. ऑक्टोबरमध्ये तो डहेही यांच्यासोबत युरोपच्या िीघा िौऱ्यार्र 
गेला.  

1815  फॅरेड ेआखण डहेही इंग्लंडला परतले. फॅरेडेने रॉयल संस्थेत काम 
करणं सुरू ठेर्लं.   

1816   फॅरेडेने रॉयल संस्थेत आपलं पदहलं हयाख्यान दिलं आखण आपला 
पदहला संशोधन प्रबंध प्रकाशशत केला.  

1820   फॅरेडेने डहेहीसाठी काम करणं बंि केलं आखण आपलं स्र्त:िं 
शोधकाया सुरू केलं. लर्करि तो एक कुशल रसायनतज्ज्ञ म्हणून 
ओळिला जाऊ लागला.  

1821  फॅरेडिें सारा बनााडशी लग्न झालं. िोघे रॉयल संस्थेतील एका 
घरात राहू लागले.  

1822   मायकेलने वर्जेसंबंधी प्रयोग सुरू केले.  

1824 फॅरेडनेे बेंझीन रसायन शोधलं. त्याला प्रयोगशाळा हयर्स्थापक 
म्हणून नेमण्यात आलं. त्याने रॉयल संस्थेत शुक्रर्ार रात्रीिी 

हयाख्यानमाला सुरू केली, जी आजिेिील सुरू आहे. 
1827   रॉयल संस्थेत मुलांसाठी खिसमस हयाख्यानमाला सुरू केली. आजही 
ती सुरू आहे.  

1831   ऑगस्ट मदहन्यात, फॅरेडेने आपला सर्ाात प्रशसद्ध प्रयोग केला आखण 
इलेक्रो-मॅग्नेटीक इंडक्शन हा आपला शसद्धांत प्रस्थावपत केला.  

1832   फॅरेडेने शसद्ध केलं की वर्जेिा स्रोत कोणताही असला तरी र्ीज सर्ात्र 
सारिीि असत.े  

1833   फॅरेड ेरॉयल संस्थेत रसायनशास्त्रािा फेलेररयन प्राध्यापक बनला. 
आपल्या नहया शोधाच्या र्णानासाठी त्याने नरे् र्ैज्ञाननक शबि रुजर्ले.  

1840   फॅरेड ेसँडमेेननयन ििािा जेष्ठ सिस्य बनला.  

1841   फॅरेडिेी तबयेत िालार्ली. त्याने रजा घेऊन आठ मदहने 
व्स्र्त्झलांडमध्ये घालर्ले.   

1844 महाराणी व्हहक्टोररया यांच्याकड ेरवर्र्ारी मेजर्ानीस गेला म्हणून 
फॅरेडलेा ििाच्या जेष्ठ सिस्यपिार्रून काढून टाकलं. 1869 साली त्याला 
पुन्हा हे सिस्यत्र् बहाल करण्यात आलं. 

1858 महाराणींनी फॅरेडलेा नाईटहूड ककताब िेऊ केला, जो फॅरेडनेे नाकारला. 
आपल्याला फक्त फॅरेड ेम्हणूनि लोकांनी ओळिार्ं, अशी त्यािी इच्छा 
होती.  

1861   फॅरेडेने खिसमस हयाख्यानं िेणं बंि केलं.  

1865   फॅरेडेने रॉयल संस्थेतील आपल्या सर्ा कामांिा राजीनामा दिला.  

1867   फॅरेडिेा मतृ्यू 25 ऑगस्ट रोजी झाला. त्याला लंडनच्या हायगेट 
िफनभूमीत िफन करण्यात आलं.  

1881   पदहलं सार्ाजननक र्ीजपुरर्ठा कें द्र लंडननव्जक सरे प्रांतातील 
गोडालशमगं शहरात उभारण्यात आलं.   


